FACULTATEA DE MANAGEMENT
PROGRAMUL DE MASTERAT “MANAGEMENTUL PROIECTELOR”

TEME PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE DISERTAŢIE
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Strategii de finanţare a investitiilr. Studiu de caz S.C. ...
Proiecte de investiţii finanţate în sistem european. Studiu de caz la S.C. ....
Managementlul financiar al proiectelor. Studiu de caz la S.C. ...
Analiza economico-financiară a unui proiect la o societate comercială.
Modalităţi de finanţare a proiectelor în domeniul .... Studiu de caz la S.C. ...
Finanţarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile la societatea ....
Analiza perfomantelor economico-sociale ale proiectelor în domeniul ....
Metode de analiză şi evaluare a proiectelor de investiţii în sfera socială.
Fundamentarea proiectelor de investiţii în domeniul socio-cultural. Studiu de caz la S.C. ....
Elaborarea documentaţiilor specifice unui proiect de investiţii. Studiu de caz la S.C. ....
Studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea unui proiect de investiţii.
Plan de afaceri pentru extinderea/modernizarea unei organizaţii economice.
Modalităţi de realizare a proiectelor de investiţii în sistemul de parteneriat public-privat.
Finanţarea instituţiilor publice prin intermediul proiectelor de investiţii
Evaluarea eficienţei economice a unui proiect de investiţii la S.C. ....
Optimizarea alocării resurselor cu ajutorul programării matematice.
Evaluarea unei societăţi comerciale.
Evaluarea eficienţei economice a proiectelor de investiţii în sectorul public.
Fundamentarea deciziei optime de investiţii.
Eficienta activităţilor de comerţ exterior la o S.C.
Utilizarea metodelor macroeconomice în calculele de eficientizare a procesului
investiţional.
Evaluarea activelor proprietăţii în vederea garantării unui împrumut.
Auditul unei firme în vederea certificării sistemului de management al calităţii.
Determinarea momentului optim de achiziţie şi înlocuirea utilajelor.
Prognoza investiţiilor la nivel macroeconomic.
Implementarea sistemului de management al calităţii într-o organizaţie.
Managementul proiectului de modernizare a unei ferme zootehnice.
Posibilităţi privind îmbunătăţirea strategiei de dezvoltare a sistemelor de aşezări umane în
România.
Managementul proiectelor europene pentru sprijinirea modernizării administraţiei locale
romaneşti.
Elaborarea şi fundamentarea economico-socială a unui proiect de dezvoltarea rurală.
Analiza eficienţei funcţionării Sistemului de management al calităţii într-o organizaţie.
Proiect de dezvoltare şi modernizare a unui complex turistic.
Studiu de fezabilitate pentru fundamentarea economico-financiară a dezvoltării şi
modernizării unei organizaţii.
Competenţă şi performanţă prin instruire, imformatizare, cooperare la nivelul
administraţiei locale.
Evaluarea unei societăţi comerciale.
Studiu privind eficienta înlocuirii combustibililor fosili cu biodisel într-o fermă agricolă.
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Aplicarea analizei ingineriei valorii la reproiectarea unui produs/serviuciu.
Studiu de înfiinţare a unei ....
Abordări europene în managmentul calităţii.
Creşterea competitivităţii agenţilor economici români prin promovarea metodelor bazate
pe managementul valorii.
Strategia dezvoltării ramurilor cu avantaj comparativ ale economiei româneşti, pentru a le
transforma în ramuri cu avantaj competitiv.
Managementul proiectelor realizate cu finanţare europeană.
Eficienta investiţiilor de capital pentru construirea unei capacităţi noi de producţie.
Eficienta investiţiilor de capital pentru modernizarea şi dezvoltarea capacităţii de producţie
la societatea comercială ....
Studiu de fezabilitatea privind perspectiva dezvoltării producţiei de ... la S.C. ....
Eficienta investiţiilor de capital în capacităţi de producţie realizate peste hotare.
Evaluarae eficienţei economice a unui proiect de investiţii sub impactul factorului timp
Studiu privind eficienta investiţiilor de capital pentru creşterea producţiei destinate
exportului la S.C. ....
Optimizarea repartizării investiţiilor de capital la S.C. ... cu ajutorul programării matematice.
Utilizarea metodei ADC pentru derularea unor lucrări de investiţii.
Eficienta unor investiţii de capital în valori mobiliare.
Eficienta Investiţiilor de capital în contextul determinării capacităţii optime de producţie.

